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AC ...N/RN · CAB ...E · DAB ...A/E/W
Kurtyny powietrzne małej, średniej i dużej mocy

Skuteczna bariera powietrzna, zapobiega-
jąca utracie ogrzanego / chłodnego powietrza
– komfort i mniejsze zużycie energii.

Montaż nad drzwiami lub sufi towy.

Regulowany kierunek nawiewu 
z 2 stopniami nawiewu.

Pilot zdalnego sterowania pozwalający 
włączać i wyłączać urządzenie 
(maks. zasięg działania 8 m).1)

Łatwe łączenie kilku urządzeń razem dzięki 
modułowej budowie (moduły o długości 
1,0 i 1,5 m).2)

Sterowanie za pomocą regulatora 
ściennego lub poprzez podłączenie do 
systemów zarządzenia budynkiem BMS.2)

Przystosowane są do współpracy z 
automatycznymi drzwiami.2)

Możliwość montażu poziomego 
lub pionowego.3)

Kurtyny powietrzne średniej i dużej mocy 
Dimplex wytwarzają skuteczną barierę
powietrzną przy drzwiach zewnętrznych, 
zapobiegając utracie ogrzanego lub 
chłodnego powietrza, dzięki czemu 
sprzyjają obniżaniu zużycia energii
przy jednoczesnej poprawie komfortu. 
Przeznaczone są do średniej wielkości bu-
dynków użyteczności publicznej i obiek-
tów handlowych oraz przemysłowych. 
Modele średniej mocy serii CAB …E wy-
posażone są w nagrzewnicę elektryczną. 
Wśród urządzeń dużej mocy do wyboru 
są modele bez nagrzewnicy (DAB …A), 
z nagrzewnicą elektryczną (DAB …E) lub 
wodną (DAB …W).  Dzięki zastosowaniu 
komponentów o wysokiej wytrzymało-
ści oraz pracy niewymagającej kon-
serwacji, urządzenia te można stosować 
wszędzie tam, gdzie ważna jest pewność 
działania oraz długa żywotność.

Kurtyny powietrze
– wybrane zalety

Kurtyny powietrzne 
średniej i dużej mocy

Kurtyny powietrzne 
małej mocy

Kurtyny powietrzne Dimplex małej mocy 
serii AC …N/RN zapewniają wielokie-
runkowy i silny strumień ciepłego 
powietrza przy wejściu do pomieszcze-
nia. Dają możliwość ustawienia ogrzewa-
nia w trybie 50-100% lub pozostawienia 
nawiewu zimnego, przydatnego w se-
zonie letnim. Dzięki zmniejszeniu utra-
ty ciepła ulatniającego się przez często 
otwierane drzwi, pozwalają zreduko-
wać koszty energii. AC  są bardzo ła-
twe w obsłudze, a modele w wersjach RN 
wyposażono dodatkowo w pilota zdal-
nego sterowania o zasięgu 8 m, dzię-
ki któremu włączanie i wyłączanie 
urządzenia jest bardzo wygodne. Do
wyboru są urządzenia przeznaczone 
do obsługi pojedynczych drzwi o stan-
dardowej szerokości (AC 3N, AC 3RN, 
AC45N), jak i podwójnych drzwi o szero-
kości nietypowej (AC 6N, AC 6RN).

1) AC…RN 2) CAB/DAB 3) CAB 15E
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AC ...N/RN · CAB ...E · DAB ...A/E/W – dane techniczne

AC ...N/RN
Moc 
grzewcza 
[kW]

Maks. przepływ
powietrza 
[m³/h]

Maks. wysokość
montażu 
[m]

Poziom 
głośności*
[dB(A)]

Wymiary
szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

AC 3N 1,50 / 3,00 212 2,3 50,5 605 x 214 x 135 5,1

AC 3RN 1,50 / 3,00 212 2,3 50,5 605 x 214 x 135 5,3

AC 45N 2,25 / 4,50 248 2,3 52,0 605 x 214 x 135 5,2

AC 6N 3,00 / 6,00 446 2,3 57,0 905 x 214 x 135 8,3

AC 6RN 3,00 / 6,00 446 2,3 57,0 905 x 214 x 135 8,3

Zasilanie 230 V. Urządzenia nie posiadają przewodu zasilającego

CAB ...E
Moc 
grzewcza 
[kW]

Maks. przepływ
powietrza 
[m³/h]

Maks. wysokość
montażu 
[m]

Poziom 
głośności*
[dB(A)]

Wymiary
szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

CAB 10E 9,0 1100 2,7 54 1057 x 262 x 321 20,5

CAB 15E 13,5 1700 2,7 55 1557 x 262 x 321 29,0

CAB 15E** 13,5 1700 – 55 262 x 1557 x 321 29,0

Niezbędne wyposażenie: sterownik CABC5 (dostępny w komplecie z kurtyną). Zestaw łączący CABM1. Zasilanie 400 V. Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami. 
Kolor biały, kratka zasysu – kolor czarny

DAB ...A / E / W
Moc 
grzewcza 
[kW]

Maks. przepływ
powietrza 
[m³/h]

Maks. wysokość
montażu 
[m]

Poziom 
głośności*
[dB(A)]

Wymiary
szer. x wys. x gł.
[mm]

Masa
[kg]

DAB 10A – 3000 4,0 70 1057 x 360 x 390 21,5

DAB 15A – 4000 4,0 71 1557 x 360 x 390 27,5

DAB 10E 12,0 3000 4,0 70 1057 x 360 x 321 20,5

DAB 15E 18,0 4000 4,0 71 1557 x 262 x 321 29,0

DAB 10W 12,0 2500 4,0 57 1057 x 360 x 390 24,7

Zasilanie 230 V (DAB 10A, DAB 15A, DAB 10W) lub 400 V (DAB 10E, DAB 15E). Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami. Niezbędne wyposażenie: sterownik 
CABC6 (DAB 10A, DAB 15A, DAB 10W) lub CABC5  (DAB 10E, DAB 15E).  Zestaw łączący CABM1. Kolor biały, kratka zasysu – kolor czarny

 * Mierzony w odległości 3 m od urządzenia
** Kurtyna pionowa

CAB 15E
(montaż pionowy)

AC …N/RN

DAB …A/E/W

CAB…E


